Pořad bohoslužeb 18. – 25. 2. 2018

Slavkov

8,30
9,45
14,00
10,20
11,00
11,00
17,15
18,00

za Vladimíra Hoška
mše sv.
křížová cesta
křížová cesta
mše sv.
mše sv.
křížová cesta – vedou mladé rodiny
za + manžela a živ. a + rodinu Polanských a Kohoutkovu

Slavkov

18,00

mše sv. pro děti v kapli – za Elišku Mackovu, živou a +
rodinu a dvo. (přede mší svátost smíření pro školáky)

Heršpice

17,00 mše sv. (přede mší zpověď a po mši křížová cesta)

Němčany

18,00 mše sv. pro děti a mládež

Slavkov
18. 2.
1. NEDĚLE
POSTNÍ

Němčany
Hodějice
Heršpice

19. 2. pondělí
20. 2. úterý
21. 2. středa
22. 2. čtvrtek
Svátek Stolce sv.
apoštola Petra
23. 2. pátek
Sv. Polykarpa,
biskupa a
mučedníka

Slavkov
Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

17,30 křížová cesta
18,00 za + Marii a Ondřeje Novákovy, jejich rodiče a sourozence

24. 2. sobota

Slavkov

25. 2.

Slavkov

2. NEDĚLE
POSTNÍ
Sbírka
Svatopetrský
haléř

7,00 na úmysl dárce

Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

7,30 za farní společenství
8,30
9,45
14,00
10,20
11,00
11,00
17,15
18,00

za živou a + rodinu Šaňkovu a Dráždilovu
mše sv.
křížová cesta
křížová cesta
mše sv.
mše sv.
křížová cesta – povedou řeholní sestry
za + Jiřinu Bajerovu, Josefa Andrlu a rodiče

Příští neděli bude diecézní sbírka svatopetrský haléř na podporu humanitárních aktivit papeže Františka.
Křížové cesty v postě bývají ve Slavkově každou neděli v 17,15 a v pátek v 17,30 h, v Němčanech ve 14,00 h a v
Hodějicích v 10,20 h. Tuto pobožnost můžeme vykonat „navíc“ ve svém postním úsilí.
V kostele je zdarma Průvodce postní dobou s myšlenkou na den.
Aktivita pro postní období "Postní kapky" - můžete každý den dostat krátké inspirace prostřednictvím mobilní
aplikace, e-mailu nebo webových stránek.
Další nabídka online exercicií pro všední dny postní doby připravili karmelitáni v Paříži na téma žít naši
každodenní všednost pod Božím pohledem. Odkazy jsou na farním webu a nástěnce.
Připomínáme pozvání na postní duchovní obnovu pro ženy, kterou povede o. Vít Fatěna v sobotu 3. 3. v DSR.
Vzpomínky na setkávání Slavkovů povypráví a promítne pan Ing. Ladislav Jedlička v pondělí 19. února v 18.00
ve farním sále. Všechny zájemce srdečně zveme.
Příležitost ke svátosti smíření bude ve Slavkově ve středu – změna od 18,00 do 19,00 zpovídá o. Milan
Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi
dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím,
obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
Cestovatelská přednáška manželů Čechových „Dobrovolníkem v Ekvádoru“ se koná v pátek 23. února v 19.00
v sále Svornost v Rousínově.
Oznámení termínů táborů: 1. sv. přijímání 13. 5., Farní tábor 28. 7. – 7. 8. a Ministrantský tábor 18. – 25. 8.
Poděkování mládeži za uspořádání karnevalu pro děti.
Eucharistická adorace bude dnes po večerní mši ve farním kostele. Dnes vás zveme do farní kavárny.
________________________________________________

P. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,
tel. 544 221 587, mobil 604 280 160, e-mail: rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

